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Kf § 50
Information om Nya Perspektiv
Yvonne Lennemyr från Region Värmland informerar om arbetet med Nya
Perspektiv. Nya Perspektiv som är Värmlands sätt att hålla ihop
välfärdsfrågorna har pågått sedan 2007 och samordnas av Region
Värmland. Arbetet fokuserar runt utmaningarna:
-

Den sårbara familjen
Riskbruk och riskbeteenden
Psykisk ohälsa
Äldres hälsa

_______

.

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 51

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012

4

Dnr 2012/109

Interpellation ang. ”Kulturpengar i skolan 2013”
I interpellation 5 juni 2012 ställd till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Torbjörn Parling anför Marcos Ciscar, Filipstadspartiet
följande:
” Nyligen fick jag ta del av beskedet att det inte sökts kulturpengar i
skolan för 2013. Det finns angivna skäl till detta som ju inte var så
övertygade. Och frågan kommer ju då upp hur vår kulturpolicy ser ut för
skolan. Kulturlivet är tyvärr ofta något som tas lätt på och inte ges
samma utrymme som andra delar av samhällsbygget. Dock lär oss
mänsklighetens historia att tillväxt och utveckling hänger ihop med ett
levande kulturliv. Där kulturen inte blomstrar blomstrar inte heller
samhället. Under vårterminen har kulturprojekt genomförts på bl a
Åsenskolan i Filipstad med gott resultat. Barnen har tyckt att det varit
väldigt givande och deras förmågor har uppmärksammats vilket ger dem
en kick i rätt riktning.
Min fråga till Torbjörn blir således:
Hur kan kommunen tillåta att trötthet och andra omständigheter hos
ansvarig för detta får påverka barns möjlighet till kulturprojekt i skolan?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får
framställas.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Torbjörn Parling avger svar
enligt följande:
Anledningen till att grundskolan i Filipstads kommun inte sökt statliga
kulturpengar för läsåret 2012-13, kom att framstå något märklig i en
tidningsartikel och kan kräva ett klargörande.
I det statliga uppdraget, via skollag och läroplaner ingår att arbeta med
kultur. Det talas om estetiska lärprocesser som en metod för att nå de
uppsatta målen . Detta arbete ingår i flera av läroplanens skolämnen,
vilket innebär att, det i denna mening, pågår kulturellt arbete i skolan
dagligen.
Staten har, genom att tillföra medel, velat förstärka denna process.
Kommuner har haft möjlighet att söka sk. ”Skapande Skola-pengar”.
Filipstads kommun har sökt och erhållit medel för läsåren 2010-11 och
2011-12.
Utdragsbestyrkande
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Innevarande läsår har ett stort bidrag medfört att större extra satsningar
på kulturens område, har kunnat genomföras I samband med ansökan
har det framtagits en handlingsplan för arbetet med kultur i skolan. Den
skall ses som skolans ”kulturpolicy”.
Samtidigt skall påpekas att ökade krav har ställts på skolledning och
personal, i och med den nya skollagen, nya läroplaner och ny
betygsskala. Grundskolan i Filipstad genomför en mycket ambitiös
satsning på ett skolutvecklingsprogram för att eleverna skall nå ökad
måluppfyllelse.
Ämnesutvecklare i svenska, matematik och engelska arbetar för att
stödja det arbete pedagogerna utför samtidigt som rektorerna utvecklar
sitt pedagogiska ledningssätt.
Därför har ledningsgruppen för grundskolan prioriterat arbetet med
måluppfyllelse under kommande läsår och kommer därför inte söka det
statliga bidraget för läsåret 2012-13. Detta innebär dock inte att skolans
arbete med kultur upphör.
Marcos Ciscar utvecklar sina åsikter. Thorbjörn Parling återkommer i
debatten, i vilken även Patrik Fornander deltar.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_______
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Dnr 2012/110

Interpellation ang. ”Johannagården”
I interpellation 5 juni ställd till kommunstyrelsens ordförande Per
Gruvberger anför Marcos Ciscar, Filipstadspartiet följande:
”Filipstadspartiet har under våren besökts av representanter för
Johannagården i Filipstad. Johannagårdens verksamhet som är i sin
linda kommer att erbjuda palliativ vård i livets slutskede. Förfrågningar
finns från olika kommuner om platser på Johannagården och för att
kunna genomföra verksamhetsstarten skulle det behövas att Filipstads
kommun nyttjar en eller två platser på Johannagården. Som
Filipstadspartiet blivit informerade befinner sig verksamheten nu i ett
väntande tillstånd. Kanske har fler möten genomförts med kommunen
efter vår träff men ämnet är så pass intressant att jag bara vill ställa
denna fråga:
Vilken är Filipstads kommuns hållning gällande ev nyttjande av plats på
Johannagården för patienter med behov av palliativ vård i livets
slutskede?”:
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får
framställas.
Socialnämndens ordförande Britt-Marie Wall avger svar enligt följande:
”Socialnämnden har på nämndmöte 111213 haft representanter för
Johannagården, Anette Bäck Davidsson, Sven Davidsson och Ingela
Axelsson, på besök. Vi fick en information om deras tänkta verksamhet
vad gäller palliativ vård i livets slutskede.
Deras tilltänkta verksamhet är bra. Men skall vi ha annan palliativ vård
än vår egna så krävs upphandling. Vilket vi informerade dom om. I
dagsläget ser vi inget behov av detta. Vilket ju kan komma att ändras
framöver.
Idag samverkar och samarbetar vi med Landstingets palliativt team i
östra distriktet. Vilka består av Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Detta
team fungerar väldigt bra”.
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Marcos Ciscar tackar för svaret och utvecklar sina åsikter.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
__________
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Dnr 2012/111

Interpellation ang. Socialförvaltningens kostnader för kurser m m
I interpellation 5 juni 2012 ställd till Socialförvaltningens ordförande BrittMarie Wall anför Marcos Ciscar, Filipstadspartiet följande:
”Nyligen uppmärksammades att socialen genomfört måltidsträff på
Gammelkroppa med personer med chefsbefattning – en tillställning som
kostar en slant. Samtidigt planeras stora nedskärningar inom just samma
nämnd. Vid senaste nämndmötet framkom denna fråga och du svarade
att ni alltid gör på det här sättet. Filipstadspartiet förstår att det är lite
olyckligt det som inträffat då det kan sticka allmänheten i ögonen att det
tydligen alltid finns pengar för ett visst skikt i samhället. Det skulle vara
på sin plats med en förklaring på vad du menar att ni alltid gör på detta
sätt och varför ni inte istället kan ta hänsyn till rådande omständigheter
och ta med egen matlåda eller liknande och så att säga anpassa er egen
kostym på samma sätt som de som nu kommer att drabbas av
nedskärningarna tvingas göra. Min fråga blir då:
Hur tänker du agera för att liknande situationer inte inträffar igen inom
socialnämndens verksamhet?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får
framställas.
Socialnämndens ordförande Britt-Marie Wall avger svar enligt följande:
”Vid nämnmötet 120515 beslöts att all intern utbildning inom socialen
sker i kommunens egna lokaler tills vidare.
Nämnden tar maten från Strandvägsskolans kök när vi har utbildning
inom nämnden. Det kan väl vara en bra lösning även för
chefutbildningar”.
Marcos Ciscar utvecklar sina åsikter. I interpellationsdebatten deltar
även Per Gruvberger och Christer Olsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_______
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012/112

Interpellation ang. kommunens fakturahantering
I interpellation inkommen 11 juni 2012 ställd till kommunstyrelsens
ordförande Per Gruvberger anför Helen Eriksson, Filipstadspartiet
följande:
” På den mailadress som vi använder oss av inom kommunen både inom
tjänsten som anställd och som förtroendevalda politiker står det
relativt ofta i mail från ekonomerna,
"Vi ser vi genomgång av IOF att vi har ett stort antal fakturor som
förfallit eller som förfaller inom de närmaste dagarna. Vi ber Er
omgående att ta hand om dessa för att bl.a. förhindra
dröjsmålsräntor." (Den jag citerade var den senaste, skickad den
120528.
1. Kan man se vilken förvaltning som dröjer att betala in sina
fakturor och vilka slags fakturor det är?
2. När dessa massutskick kommer, betalas fakturorna in med
detsamma då, så att det inte blir några dröjsmålsräntor? ”.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får
framställas.
Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger avger svar enligt
följande:
”Kommunen hanterade förra året fakturor för ca 312 milj kronor. I den
hanteringen kostade dröjsmålsräntor ca 15 tkr. Sedan några år hanteras
fakturor i ett centralt digitalt system. Tack vare det finns det en bättre
överblick än tidigare och möjlighet att i tid påminna ansvariga
handläggare om att tiden för betalning börjar gå ut. Det är möjligt för den
systemansvarige att se vilka som är ansvariga för fakturor som börjar
närma sej betalningsdag, men det skulle vara tidskrävande (och därmed
kostsamt) att hela tiden uppdatera listor och skicka riktade påminnelser.
För att spara tid skickas allmänna påminnelser när systemansvariga ser
att hanteringen börjar bli sen. Påminnelserna har effekt och
systemansvarige ser om det inte har det och kan i så fall komma med
riktade påpekanden.
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På samma sätt som inom fakturahanteringen skickas allmänna
meddelande till alla kommunadresser när olika datasystem är nere pga
service. För att ingen ska missas och slippa kontrollera listor på
användare varje gång skickas allmänna påminnelse och varje
arbetstagare vet ju vad den använder och vilka fakturor man har att
hantera så arbetet för att sortera är minimalt för de enskilde.
Så enkla men effektiva rutiner som möjligt eftersträvas”.
Helene Eriksson tackar för svaret och utvecklar sina åsikter. I den
följande interpellationsdebatten deltar Per Gruvberger och Benny
Ahremark Persson.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_____
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Dnr 2012/104

Interpellation ang. integration
I interpellation inkommen 28 maj 2012 ställd till socialnämndens
ordförande Britt-Marie Wall anför Helen Eriksson, Filipstadspartiet
följande:
” Genom två nära släktingar till mig, som är gode män till några av de
ensamkommande flyktingbarnen har jag haft förmånen att få träffa flera
av killarna som bor och har bott på kommunens HVB-hem,
Bergslagaren och Masmästaren.
Innan de fyller 18 år har de dygnet runt tillsyn av personal och hjälp med
diverse saker om det skulle vara något speciellt, de har även en god
man som tar hand om deras ekonomi.
Svenska ungdomar som är uppväxta här har i den bästa av världar en
bra uppväxt med föräldrar,fritidsaktiviteter och kompisar som de känt
länge. Och därmed ett skyddsnät när de under 18 år.
Skillnaden är att när de ensamkommande barnen blir 18 år avtar HVBhemmens ansvar och gode män blir entlediga som det så fint heter och
killarna flyttar till egen lägenhet. Och då har de bott här från som minst
15 års ålder, vilket gör att de måste lära sig det svenska samhället på tre
år, om de har tur.
Svenska ungdomar kan kanske fortfarande gå hem till föräldrarna och
äta, låna pengar, eller helt enkelt få hjälp att fixa nån tavla eller lampa
som ska upp. Om de ens flyttat hemifrån när de passerat 18-årsdagen?!
Man har kvar sitt skyddsnät i större utsträckning än de ensamkommande
flyktingbarnen.
1 Finns det möjlighet att komma till boendet och äta middag på
vardagarna om de önskar även efter 18-årsdagen för att hålla kvar
kontakten och för se att de verkar må bra i den nya situationen?
2 Finns det möjlighet att kontaktpersonal från HVB-hemmet där killen
bott gör hembesök ibland hos de utflyttade pojkarna som ett led i att se
att de klarar sig ok, och att de eventuellt kan få hjälp
med det som jag nämnde att våra svenska ungdomar har möjlighet att
göra. Man skulle kunna se det som en slags utslussningsmetod tills de är
kanske 20 år?

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012

12

3.Eller gör man på ett helt annat vis än de två andra frågorna som jag
ställde som fungerar bra som integrerar dem fortsatt i vårt svenska
samhälle?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får framställas.

Socialnämndens ordförande Britt-Marie Wall avger svar enligt följande:
”Som du skriver i din interpellation så får de ensamkommande
flyktingbarnen som bor på kommunens HVB hem Bergslagaren och
Masmästaren hjälp med diverse saker dygnet runt.
Boendet kan inte erbjuda middagar på vardagar efter det att
ungdomarna har fyllt 18 år och flyttat ut ur boendet, däremot har det hänt
att de blivit inbjudna vid någon fest.
Kontaktpersonalen på HVB-hemmen har heller ingen möjlighet att göra
hembesök för att se om pojkarna klarar sig.
Däremot så har killarna möjlighet att ansöka om kontaktperson eller
boende stöd om de känner att det är något som de inte klarar av. Då kan
de få hjälp med att komma igång med det som de är osäkra på.
Socialförvaltningen håller på att se över om vi kan få till ett bra
utslussningsboende för dessa ungdomar”.
Helene Eriksson tackar för svaret och utvecklar sina åsikter. I den
följande interpellationsdebatten deltar även Bengt Sjöberg och Åsa
Hååkman Feldt.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
______
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Dnr 2012/93

Interpellation ang. uppsnyggning av infartsvägarna från söder och
öster
I interpellation inkommen till kommunkansliet 3 maj 2012 anför Ulla Olsson
(FP) följande:

”Filipstad är staden där tre sjöar möts. Det var förr en praktisk plats att
föra malmtransporter över isarna vintertid och blev en av anledningen till
att Filipstad växte fram. Filipstad är en stad vid
vatten, som vi bör lyfta fram och visa våra besökare de vackra vyerna?






Infarten från Nordmark är inbjudande med Skillerälven väl synlig.
Stadsmiljön runt Skillerälven är välskött och ger ett lugnt och
stillsamt intryck.
Vid infarten från Kristinehamn har vi kyrkogården med belysning
av John Eriksson Mausoleet.
Och på andra sidan kyrkviken ligger kyrkan vackert beläget.
Även infarten från Persberg ger en hissnande utsikt över staden.

Men …vi har även infarten från Karlstad och infarten från Kristinehamn det är delen från infarten mot Piludden och sträckan längs vägen fram
tills vägen når kyrkogården, som jag syftar på.
Vid dessa infarter finns en del att göra! De är av stort behov av att
snyggas till och gallras ur för att ge Filipstad ett bra intryck redan vid
infarten. Det man nu möts av när man kommer till dessa
Filipstadsinfarter är ett snår av löv- och barrskog,
som domineras av storväxta aspar. Träd som snabbt blir stora, trädslag
som har kort naturlig omloppstid och flera stammar som skulle nå vägen
om de faller.
Kommunen är inte ensam markägare i området, men bör kunna föra en
konstruktiv dialog med övriga fastighetsägare om en lösning som tilltalar
alla parter.
Min tanke är att vid Kristinehamnsinfarten skulle sly röjas bort och
skogen gallras, spara gärna furorna och eventuellt ädelt löv, till förmån
för en vacker vy över sjön mot staden. Vid Karlstadsinfarten skulle
barrskogen på Kalhyttesidan och lövet på Storbrosidan gallras och
gräsväxt runt vägkanterna hållas kort och vårdat. Vi kan presentera
Filipstad så mycket bättre med relativt små insatser. Vi bör ta vara på
den möjligheten.
Utdragsbestyrkande
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Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
Är kommunen beredd att verka för att lyfta fram vyn över stadens vatten
och snygga till våra infarter från söder och öster?”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får
framställas.
Ordförande konstaterar att interpellationen kommer besvaras på
nästkommande kommunfullmäktige sammanträde.
_______
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utdelad till samtliga ledamöter får
framställas.
Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger avger svar enligt
följande:
”På den direkta frågan som Ulla Olsson ställer om kommunen är beredd
att verka för att snygga till infarterna från söder är svaret givetvis ja. Det
är dock inte helt enkelt. Dels är det ett flertal markägare inblandade och
dels är det fråga om resurser att hålla undan sly. Det senare finns det
stor efterfrågan på från flera orter i kommunen. Teknik- och service
jobbar kontinuerligt med att röja, men som bekant växer det ganska
snabbt upp igen, så det är inte lätt att komma ikapp. Jag är tveksam till
att kommunen kan åta sig att röja på andra markägares mark. När det
gäller infarten från Kristinehamn så finns även de som har intresse av att
behålla en del växtlighet, som kan vara en dämpning av vägljud för
fastigheter som ligger efter sjön”.
I interpellationsdebatten som följer yttrar sig Michael Helmersson och
Per Gruvberger.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_______
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Dnr 2012/94

Motion ang. upprustning av skoltoaletter
I motion 8 maj 2012 anför Bengt Sjöberg (KD) följande:
”Fräscha skoltoaletter är en viktig del i barnens arbetsmiljö. Barns
berättelser om hur de håller sig hela dagen bekräftas av undersökningar.
De känner sig inte trygga på skoltoaletten eller tycker att den är äcklig.
De allra flesta barn behöver gå på toaletten minst en gång under
skoldagen, men en studie i Göteborg 2009 visade att 16 procent aldrig
kissade och att 63 procent aldrig bajsade på toaletten i skolan. Detta kan
ge skadliga medicinska effekter. Att hålla sig hela dagen kan leda till
förstoppning eller urinvägsinfektion. Det kan även leda till inkontinens.
Vi kristdemokrater anser att rena, fräscha och låsbara skoltoaletter är en
basal förutsättning för att våra barn och ungdomar ska må bra och känna
trygghet i skolan.
Kristdemokraterna föreslår därför
att en inspektion snarast görs av våra elevers skoltoaletter beträffande
städning och renoveringsbehov samt att nödvändiga åtgärder därefter
skyndsamt vidtas för en bättre skolmiljö för våra barn och ungdomar”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_________

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2012/116

Motion ang. bredbandssatsning
I motion 10 juni 2012 anför Peter Johansson (C) följande:
” Regeringens mål är att 90% av befolkning och företag ska ha tillgång till
100 Mbit/s år 2020. I Värmland är nivåerna idag 29% totalt och 6% på
landsbygden.
Statistiken över Filipstads Kommun är ännu dystrare. Vi ligger på
19,45% totalt och 0,00% på landsbygden.
Behovet av bredband växer. Fler tjänster och fler användare ställer
ökade krav på infrastrukturen. De digitala vägarna blir helt enkelt för
smala och det är på landsbygden som bristen uppstår först. Samtidigt vet
vi att Skanova planerar att montera ner delar av det fasta telenätet, vilket
ytterligare riskerar försämra tillgängligheten.
För att ha boende och företagande på landsbygden förutsätts ett
bra bredband. Det gamla telenätet och den trådlösa tekniken räcker
då inte till.
På nationell nivå har Centerpartiet medverkat till att statliga medel
kommit till bredbandssatsningar, och överallt växer fiberföreningar fram
för att möta det växande behovet.
Genom ett samarbete mellan Kommunen och den ideella
föreningsrörelsen går det att skapa upplägg som ger landsbygden
en snabb och långsiktig hållbar digital infrastruktur.
IT avdelningen har tidigare fått ett uppdrag som innebär att man ska
undersöka olika möjligheter ang fiberutbyggnad i Kommunen. Jag anser
att detta uppdrag ska kompletteras med följande
Att Kommunen utreder vilka telestationer som kommer att läggas ner
under de kommande åren.
Att Kommunen tar fram en strategi för Kommunen med sikte på den
nationella målsättningen att 90% ska ha 100 Mbit till år 2020.
Att Kommunen uppmuntrar de lokala initiativ som tas ute i bygderna”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012/68

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende
2011 års verksamhet
Kommunens revisorer har granskat 2011 års verksamhet och avger
revisionsberättelse daterad 3 april 2012 med tillhörande Revisorernas
redogörelse för 2011. Även de granskningsrapporter som kommunens
lekmannarevisor Göran Skogsberg avgett till bolagsstämman för
Filipstads Energi AB, Filipstads Energinät AB, Filipstads Stadshus AB,
Novelty AB, Vårgårda Fastigheter AB och Skogstorpa Fastigheter AB
redovisas, liksom revisionsberättelse för stiftelsen Filipstadsbostäder.
Vidare redovisas även revisionsberättelse 29 mars 2012 avseende
Region Värmland, där ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda
förtroendevalda liksom godkännande av årsredovisningen tillstyrks.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen,
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. De
iakttagelser och synpunkter revisorerna angett i anslutning härtill har av
revisorerna redovisats för ansvarig styrelse, nämnd och förvaltning
genom skriftliga rapporter och muntliga redogörelser vid sammanträden.
Revisionsrapporter har även löpande överlämnats till kommunfullmäktige
för kännedom.
Ordförande Marina Isaksson redogör för att Kommunfullmäktiges
presidium vid sammanträdet 30 april 2012 har behandlat
revisionsberättelsen och föreslår att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och
nämnderna. Ytterligare åtgärder med anledning av revisorernas
berättelser, iakttagelser och synpunkter bedöms ej erforderliga eftersom
dessa delgivits berörda styrelser, nämnder och förvaltningar.
Därtill föreslår presidiet att ansvarsfrihet tillstyrks för de kommunala
bolagen och de förtroendevalda i dessa organ.
.

Kommunrevisionens ordförande Lars-Åke Hugosson redovisar och
kommenterar den avgivna revisionsberättelsen.
Ordförande Marina Isaksson erinrar om att ledamot tillhörande
revisionsskyldig nämnd/styrelse icke äger delta i beslutet om
ansvarsfrihet för detta organ.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar
att enligt revisorernas förslag och i övrigt redovisade handlingar bevilja
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden, Hjälpmedelsnämnden och drift- och
servicenämndensamt de enskilda förtroendevalda i dessa organ samt
att tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas till kommunala bolagen samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ
I beslutet om att bevilja ansvarsfrihet deltar ej följande ledamöter:
Avseende kommunstyrelsen: Per Gruvberger, Åsa Hååkman Felth, B-O
Persson, Peter Johansson, Michael Helmersson, Benny Ahremark
Persson, Olle Engström, Marina Isaksson, Linda Knutsen, Sune Frisk,
Christel Iversen, Torbjörn Parling, B-M Wall, Christer Olsson, Patrik
Fornander och Ulf Söhrman
Avseende socialnämnden: B-M Wall, Christel Iversen, Christer Olsson,
Björn Stålhammar, Marianne Andersson, Sune Frisk och Benny
Ahremark Persson.
Avseende barn- och utbildningsnämnden: Torbjörn Parling, Olle
Engström, Åsa Hååkman Felth, Patrik Fornander, Bengt Sjöberg,
Michael Helmersson, A-M Rosö och Linda Knutsen.
Avseende miljö- och byggnadsnämnden: B-O Persson, Irene Frisk, C-E
Ericsson, A-M Rosö, Karin Löfstrad, Stefan Andersson, Åsa Hååkman
Felth, Christina Söhrman och Henric Forsberg.
Avseende hjälpmedelsnämnden: B-M Wall
Avseende valnämnden: A-M Rosö, Marianne Andersson, Jan Larsson
och Christina Söhrman.
Avseende drift- och servicenämnden: Torbjörn Parling och Patrik
Fornander.
_______
Beslutsexp:
Berörda

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012/56

Årsredovisning 2011
Ekonomienheten har utarbetat förslag till årsredovisning för 2011.
Föreliggande förslag inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger
sin bild på 2011 års resultat samt en betraktelse över framtiden och
kommer kompletteras med 2:e vice ordförandes dito.
Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, koncernredovisning
med resultat- och balansräkning, resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys för kommunen, redovisningsprinciper, noter,
resultaträkning och balansräkning för den affärsdrivande verksamheten,
drift- och investeringsredovisning i sammandrag, personalredovisning,
verksamhetsberättelser per nämnd samt div. bilagor.
Årets resultat
För 2011 redovisar kommunen ett positivt resultat före extraordinära
kostnader med 2,5 mkr.
Avstämning av balanskravet och resultatutredning för 2011 där
kostnaden för skolutvecklingsplanen återförts, visar att det inte finns
några underskott från året eller tidigare år att återställa.
I materialet finns personalstatistik intagen som bland annat utvisar en
fortsatt jämn nivå på sjukfrånvaron. Dessa uppgifter kommer att
sammanställas i en personalekonomisk redovisning som kommer att
redovisas till kommunfullmäktige som ett särskilt ärende.
Kommunchef Claes Hultgren presenterade ärendet och besvarade frågor
i anslutning härtill.
Kommunstyrelsen beslutar
Beslutsexp:
EK

att ej vidta någon förändring i det utarbetade förslaget till bokslut som
delgetts revisorerna för granskning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisning för 2011 samt
att godkänna resultatutredning för 2011.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012

20

Av de föreliggande handlingarna framgår att kommunfullmäktiges
presidium vid sammanträde 30 april 2012 har behandlat
revisionsberättelsen och föreslår att årsredovisningen godkänns.
Kommunrevisionen har i revisionsberättelse daterad 3 april 2012 bedömt
att årsredovisningen och koncernredovisningen ger en i allt väsentligt
rättvisande bild av kommunens och koncernens finansiella resultat och
ekonomiska ställning samt har upprättats enligt god revisonssed. Vidare
tillstyrks att kommunens årsredovisning godkänns.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Årsredovisning för 2011 samt
att godkänna resultatutredning för 2011.
_______

Beslutsexp:
EK

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012/97

Årsredovisning 2011 - Samordningsförbundet för Östra Värmland
Samordningsförbundet i Östra Värmland översänder bokslut och
årsberättelse för förbundets verksamhet 2011 för behandling i
kommunen.
I revisionsberättelse daterad 26 mars 2012 anför samordningsförbundets
revisorer att man tillstyrker dels att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011, dels att samordningsförbundets
årsredovisning godkänns.
Arbetsutskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar samt
att godkänna årsredovisningen för år 2011 avseende
Samordningsförbundet i Östra Värmland.
_______
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Enligt arbetsutskottet.
_________
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Benny Ahremark Persson meddelar jäv och deltar ej i beslutet.
Beslutsexp:
FINSAM

_______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012/69

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst 2011 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst har vid sammanträdet 17
mars 2012 bland annat beslutat att anta årsredovisningen för 2011 och
att översända densamma till kommunerna för beviljande av
ansvarsfrihet.
Förbundets revisorer anför i sin revisionsberättelse för 2011, daterad 28
mars 2012, att förbundets bokslut för 2011 innebär ett positivt resultat
om 2,6 mkr. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet.
Revisorerna finner därtill att årsredovisningen i allt väsentligt ger en
rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska
ställning som har upprättats i enlighet med kommunala redovisnings
lagen och enligt god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker även att
årsredovisningen godkännes.
Arbetsutskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar samt
att godkänna årsredovisningen för år 2011 avseende
Bergslagens Räddningstjänst.
_______
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Enligt arbetsutskottet.
________
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutsexp:
BRT

Christer Olsson meddelar jäv och deltar ej i beslutet.
_______
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012/96

Bokslut 2011 – Värmlands läns vårdförbund
Närslutet skrivelse 13 april 2012 översänder Värmlands läns vårdförbund
bokslut för 2011 med revisionsberättelse för behandling i kommunernas
fullmäktigeförsamlingar.
I revisionsberättelse daterad 4 april 2012 anför vårdförbundets revisorer
att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets
finansiella resultat och ekonomiska ställning. Årsredovisningen har
upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och enligt god
revisionssed.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och
att förbundets årsredovisning godkänns.
Arbetsutskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar samt
att godkänna årsredovisningen för år 2011 avseende
Värmlands Vårdförbund
Britt-Marie Wall meddelar jäv och deltar ej i beslutet.
_______
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar samt
att godkänna årsredovisningen för år 2011 avseende
Värmlands Vårdförbund
Britt-Marie Wall meddelar jäv och deltar ej i beslutet.
_________

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Britt-Marie Wall och Benny Ahremark Persson meddelar jäv och deltar
ej i beslutet.
_______
Beslutsexp:
Vårdf.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012/80

Ekonomisk plan 2013-2015
Au 16 april
2012

Kommunchef Claes Hultgren presenterade föreliggande förutsättningar
för arbetet med ekonomisk plan 2013-2015. Presentationen inleddes
med en information där även arbetstagarorganisationer representerade
av Helene Gjermandsen SSR, Claes Botström Ledarna, Rose-Marie Falk
Vision, Ulf Persson Civilekonomerna, Annika Axelsson Skolledarna,
Kristine Wettergren LSR, Jenny Bäckman FSA och Torbjörn Strömberg
Lärarförbundet deltog liksom förvaltningsekonomerna Sigrid Holfelt och
Anders Wennberg.
Efter informationen, under överläggningarna, uppdras kommunchefen att
tillsammans med förvaltningscheferna presentera förslag till ekonomiska
ramar innebärande att kommunens resultat år 2013 budgeteras till 5 mkr.

Beslutsexp:
EK

Arbetsutskottet beslutar
att kalla till ny budgetberedning 7 maj 2012 samt
att kommunchefen tillsammans med förvaltningscheferna uppdras
presentera förslag till ekonomiska ramar innebärande att kommunens
resultat år 2013 budgeteras till 5 mkr.
__________

Au 7 maj
2012

Kommunchef Claes Hultgren har tillsammans med förvaltningscheferna
upprättat ett förslag till budgetmaterialet daterat dagens datum för år
2013-2015, där budgeterat resultat för år 2013 är 5,8 mkr. I
presentationen belystes de åtgärder förvaltningarna behöver vidta för att
nå detta resultat.
Per Gruvberger föreslår att materialet lämnas vidare till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut från arbetsutskottet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utan eget förslag till beslut lämna materialet till kommunstyrelsen för
vidare behandling.
_______

Utdragsbestyrkande
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Kommunchef Claes Hultgren presenterade förslaget till Ekonomisk plan
2012-2014 daterat 7 maj och de föreliggande förutsättningarna. Vidare
kommenterar förvaltningscheferna materialet och besvarar frågor i
anslutning härtill.
Efter fördragningen och de härpå följande överläggningarna yrkar
Torbjörn Parling bifall till förslaget med tilläggsyrkande om att
befolkningsutvecklingen beräknas till +-0.
Patrik Fornander yrkar med instämmande av Peter Johansson, Michael
Helmersson och Christer Olsson bifall till förslaget med tilläggsyrkande
om att befolkningsutvecklingen beräknas till +-0, att inflationen beräknas
till 1%, att ramarna till nämnderna ökas enligt följande; Kommunstyrelsen
2,5 mkr, Socialnämnden 2,8 mkr, Barn och utbildningsnämnden 1,7 mkr
och Överförmyndarnämnden 0,2 mkr. Vidare yrkas även att
kommunchefen skall uppdras dels att föreslå områden/verksamheter
som är lämpliga att konkurrensutsätta, dels att se över förvaltningarnas
interna avtal och ansvarsfördelning avseende lokaler och skötsel av inne
och utemiljö i kommunens alla egna verksamheter.
Per Gruvberger yrkar avslag på tilläggsyrkandet om de två
utredningsuppdragen.
Ordförande ställer proposition om bifall till förslaget i de delar där
säryrkanden ej framställts.
Förslaget förklaras antaget i de delar där säryrkanden ej framställts.
Ordförande ställer sedan följande propositioner;
Förvaltningens förslag om beräknad befolkningsutveckling om -50
personer mot Thorbjörn Parling, Patrik Formander med fleras yrkande
om beräknad befolkningsutveckling om +-0.
Thorbjörn Parling och Patrik Fornander med fleras yrkande förklaras
antaget.
Patrik Fornander med fleras yrkande om beräknad inflation om 1% ställs
mot förvaltningens förslag om beräknad inflation om 2%.
Förvaltningens förslag förklaras antaget.
Patrik Fornander med fleras yrkande om ökning av förvaltningarnas
ramar ställs mot förvaltningens förslag.
Förvaltningens förslag förklaras antaget.
Patrik Fornander med fleras yrkande om två utredningsuppdrag till
kommunchefen ställs mot Per Gruvbergers avslagsyrkande.
Avslagsyrkandet förklaras antaget.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att som underlag för det fortsatta budgetarbetet godkänna de ramar
som framgår i förslag till ekonomisk plan 2013-2015 daterat 7 maj 2012
med förändringen
att befolkningsutvecklingen beräknas vara oförändrad jämfört med 1
november 2011.
_______

Kf 14 juni
2012

Kommunchef Claes Hultgren presenterar förutsättningarna i förslaget till
Ekonomisk plan 2013-2015.
Per Gruvberger yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att uppdra
till kommunchefen 1) att till november månads kommunstyrelse redovisa
rutiner och arbetsformer för servicenivå, prioriteringar och
kommunikationsvägar när det gäller tjänster från teknik och service till
verksamheterna inom andra förvaltningar, 2) att ta fram kriterier för att
Kommunfullmäktige 2 gånger per år kan utse ”nytänkare” i kommunal
verksamhet.
Patrik Fornander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i de delar inga
säryrkanden framställs samt till Per Gruvbergers två tilläggsyrkanden.
Vidare yrkar Patrik Fornander om 1) att inflationen skall beräknas till 1%,
2) att nämndernas ramar skall ökas enligt följande; kommunstyrelsen 2,5
mkr, socialnämnden 2,8 mkr, barn- och utbildningsnämnden 1,7 mkr och
överförmyndarnämnden 0,2 mkr samt 3) att kommunchefen skall
uppdras att föreslå områden/verksamheter som är lämpliga att
konkurrensutsätta.
Per Gruvberger yrkar avslag på Patrik Fornanders tilläggsyrkande 3).
Michael Helmersson, Benny Ahremark Persson, Ulf Söhrman och
Marcos Ciscar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i de delar inga
säryrkanden framställts samt till Patrik Fornanders yrkanden och Per
Gruvbergers tilläggsyrkanden.
Sedan debatten avslutats framställer ordförande propositioner enligt
följande;
Patrik Fornanders yrkande om att inflationen beräknas till 1% ställs mot
kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag förklaras antaget.

Utdragsbestyrkande
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Patrik Fornanders förslag om ökade ramar till styrelse och nämnder
ställs mot kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag förklaras antaget.
Patrik Fornanders yrkande att kommunchefen skall uppdras att föreslå
områden/verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta ställs mot
Per Gruvbergers avslagsyrkande.
Patrik Fornanders yrkande förklaras avslaget.
Per Gruvbergers yrkande att uppdra till kommunchefen att till november
månads kommunstyrelse redovisa rutiner och arbetsformer för
servicenivå, prioriteringar och kommunikationsvägar när det gäller
tjänster från teknik och service till verksamheterna inom andra
förvaltningar ställs under särskild proposition.
Per Gruvbergers yrkande förklaras antaget.
Per Gruvbergers yrkande att uppdra till kommunchefen att ta fram
kriterier för att Kommunfullmäktige 2 gånger per år kan utse ”nytänkare” i
kommunal verksamhet ställs under särskild proposition.
Per Gruvbergers yrkande förklaras antaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att som underlag för det fortsatta budgetarbetet godkänna de ramar
som framgår i förslag till ekonomisk plan 2013-2015 daterat 7 maj 2012
med förändringen
att befolkningsutvecklingen beräknas vara oförändrad jämfört med 1
november 2011.
att uppdra till kommunchefen att till november månads kommunstyrelse
redovisa rutiner och arbetsformer för servicenivå, prioriteringar och
kommunikationsvägar när det gäller tjänster från teknik och service till
verksamheterna inom andra förvaltningar
att uppdra till kommunchefen att ta fram kriterier för att
Kommunfullmäktige 2 gånger per år kan utse ”nytänkare” i kommunal
verksamhet.
Benny Ahremark Persson, Linda Knutsen, Marcos Ciscar, Bengt
Sjöberg, Björn Stålhammar, Michael Helmersson, Peter Johansson,
Helene Eriksson, Ulf Söhrman, Christina Söhrman, Christer Olsson,
Gudrun Henriksson, Björn Kihl och Patrik Fornander reserverar sig i de
delar av beslutet där säryrkanden framställts och ej vunnit bifall.
_______
Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012
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Kf § 65

Dnr 194/10

Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige
I skrivelse 3 maj 2012 avsäger sig Lars-Olof Eriksson (C) sin plats som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Lars-Olof Eriksson (C) från uppdraget
att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för återstoden av
mandat perioden.
_______

Beslutsexp:
L-O E
Länsst.

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012
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Dnr 2010/194

Avsägelse av styrelseuppdrag för Stiftelsen Bergsskolan
I skrivelse 14 juni 2012 avsäger sig Olle Engström sin plats som ledamot
i styrelsen för stiftelsen Bergsskolan från och med 1 juli 2012.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Olle Engström från uppdraget från och med 1 juli 2012.
_______

Beslutsexp:
O Engström
Bergssk.

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012
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Dnr 2010/194

Val till styrelsen för Stiftelsen Bergsskolan
Styrelsens ordförande Torbjörn Parling informerar om samverkan med
Luleå Universitet. I avtalet med Luleå Universitet regleras att
universitetet har rätt att utse två ledamöter i Stiftelsen Bergsskolans
styrelse.
Som ledamöter och ersättare från och med 1 juli 2012 föreslås
Ledamot

ersättare

Ulla Grönlund
Elisabet Kassfeldt

Lars Bernspång
Mats Näsström

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla förslaget .
_______

Beslutsexp:
Bergssk.

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012
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Kf § 68
Anmälningsärenden
1. Protokoll Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige
2. Revisionsplan år 2012
3. Årsredovisning 2011 – Region Värmland
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.
________

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012
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Kf § 69

Sommarhälsning
Ordförande Marina Isaksson önskar alla en varm och skön sommar. 2
vice ordförande Christer Olsson önskar å kommunfullmäktiges vägnar
ordförande en avkopplande, skön och solig sommar.

Utdragsbestyrkande

